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UN ALTAR DE SANT MAGÍ EN EL CONVENT DE SANT 
FRANCESC DE PAULA (1760)

Mercè Salsench Ollé

A l’interior de Cervera s’ubicava 
el convent de Sant Francesc de Paula, 
del que no queda res ja que durant la 
desamortització l’edifici fou abandonat 

i el 1936 fou enderrocat. Actualment 
s’hi emplaça el despatx parroquial 
i cases contigües. L’església de dit 
convent s’ubicava en l’extrem sud-oest i 

Façana del convent de Sant Francesc de Paula.
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presentava unes dimensions moderades. 
A l’interior, a més de l’altar major, hi 
havia sis capelles laterals de petites 
dimensions, d’entre elles una dedicada a 
Sant Magí, on hi tenia dedicat un retaule 
obrat a mitjans del segle XVIII.1

El 7 de març de 1760 el notari Josep 
Solsona i Perelló féu testament disposant 
les seves últimes voluntats als seus 
marmessors. D’entre les disposicions 
testamentàries hi figura l’enterrament del 
seu cos en un vas davant de l’esmentada 
capella de Sant Magí, com també, un 
seguit de misses al mateix sant. 

Talment així es descriu: “Elegesch 
la sepultura al meu cos fahedora en la 
Iglésia del Gloriós Patriarca de Sant 
Francisco de Paula del Convent sots 
dita invocació de dit Convent, eo de la 
Iglesia, y en lo vas tinch construït devant 
la Capella del Gloriós Màrtir Sant Magí, 
y vull que en ell sie posat mon cos, eo 
cadàver...” Hi afegí: “Item, vull y ordeno 
que los dits Pares de Sant Francisco fent 
lo cos present en lo enterro al convent, y 
no de altre manera, y devant la capella 
del Gloriós Sant Magí ab los obsequis 
generals [i] ab las atxas se retran ab lo 
coneixement de mos marmessors.” i “ 
Item, vull y és ma voluntat que lo hereu 
meu avall escrit [el seu fill Magí Solsona 
i de Josa] tinga obligació de fer celebrar 
quiscún any en la Capella del dit Gloriós 
Màrtyr Sant Magí un aniversari cantat 

1 ACSG, Arques, Josep, Algunes notícies sobre 
l’església de Sant Magí de la ciutat de Cervera.
Franquesa Gasol, Joan, Anales de Cervera, 
Tomo II, Impremta i llibreria J. Sol Torrents, 
Lleida, 1892, pp. 36-37.

per salut y repòs de la mia ànima y de 
mos pares en lo dia se esdevindrà morir, 
donant perçò de mos béns deu sous 
de caritat y per los religiosos de dit 
convent.” 2

2 ACSG, Fons Faust Dalmases i Massot, Nobles 
Q-V, Testament de Josep Solsona i Perelló pel 
notari Valentí Surís en el 2 de març de 1794.


